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De RZHW is een in 2011 opgerichte vereniging ontstaan vanuit een groep gepassioneerde liefhebbers en
fokkers die een progressieve visie delen over de manier waarop de belangen van het ras behartigd moeten
worden. Het belangrijkste doel van onze vereniging is om het ras gezond, stabiel en mooi te houden ... een
veelzijdige herdershond met een edele uitstraling, met een grote baasgerichtheid, een hond met potentie op het
gebied van hondensport, een hond die zich helemaal in zijn element voelt binnen de warmte van een gezin en
graag dingen samen onderneemt.

RZWH Nieuwsflits

- editie nr. 02 - 29 april 2018

De 'RZWH Nieuwsflits' bestaat uit korte flitsende berichten en verschijnt eens per zes weken. Hierbij
ontvangen jullie de tweede editie. Veel leesplezier gewenst!

Nieuws van het bestuur
Na de verkiezing van het nieuwe bestuur op de Buitengewone Ledenvergadering van de RZWH op 20
januari jl. heeft zich een wijziging voorgedaan. Mariëlla Feenstra heeft besloten haar functie als secretaris
en bestuurslid neer te leggen. Het bestuur betreurt dit ten zeerste, maar respecteert haar beslissing.
Gelukkig blijft Mariëlla zich inzetten voor de fokcommissie met het vullen van Zoo Easy.
Mariëlla heeft in een periode waarin de vereniging uit elkaar dreigde te vallen met enorm veel energie en
inzet de boel, samen met Jan Boer, draaiende weten te houden. We zijn haar hier enorm dankbaar voor.
Het secretariaat wordt nu bezet door Alma Groot. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van 6
mei zal een vijfde bestuurslid worden gekozen.
Namens het bestuur,
Piet Groot
Voorzitter RZWH

Welkom nieuwe leden!

Algemene Ledenvergadering 6 mei

Aan alle nieuwe leden van harte welkom bij de
Rasclub voor Zwitserse Witte Herders! We hopen
dat jullie veel plezier beleven en veel voordelen
gaan ervaren als lid van onze prachtige club. Of je
nou gewoon trotse bezitter bent van één, twee of
misschien wel meer Zwitserse Witte Herders,
gepassioneerd liefhebber, fokker, aspirant-fokker,
dekreuhouder of als je binnenkort een witje wilt
aanschaffen ... Wij zijn er voor al onze leden.
Welkom!

Zondag 6 mei vindt de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van de RZWH plaats bij de KC
Arnhem. Alle leden hebben via e-mail de
uitnodiging, agenda en stukken ontvangen voor
de vergadering. De informatie is ook te vinden op
de website RZWH. Vragen voor de rondvraag
dienen vóór aanvang van de ALV schriftelijk te
worden aangeleverd via secretaris@rzwh.nl. Het
bestuur hoopt veel leden te zien op de
vergadering.

Uitgelicht: Golden Oldie Blizzenda's Furuc Sharai
Voor dit nieuwe item heeft de redactie gekozen voor de twaalfjarige Blizzenda's Furuc Sharai, roepnaam
Furuc. Zij is op 4 juni 2005 geboren en hoopt dit jaar de respectabele leeftijd van 13 jaar te bereiken.
Eigenaresse Conny van Adrichem is niet opgegroeid met honden. Ze had er altijd één willen hebben,
maar daar dachten haar ouders helaas anders over. Omstreeks 1995/1996 waren Conny en haar man
Olav op zoek naar een werkhond. Na het zien van de 'Witte', waren ze verkocht. Momenteel is ze dan ook
in bezit van maar liefst vier Zwitserse Witte Herders.

Op de vraag wat Conny zo bijzonder vindt aan het ras antwoordt ze: "Het zijn prachtige verschijningen,
werklustig - wat ik heel belangrijk vind, en het waanzinnige karakter spreekt enorm aan. Gewoon het
perfecte ras." Hoe perfect blijkt wel uit de resultaten die Conny en haar man hebben behaald. Jarenlang
hebben ze met de witjes Obedience-wedstrijden gelopen, zowel nationaal als internationaal. En dat was
zeker niet onverdienstelijk, aangezien er menig titel is behaald. Met Furuc is Conny onder meer
Nederlands Kampioen en Wedstrijdkampioen geworden in klasse 1 en 2. Daarnaast zijn ze internationaal
tweede geworden bij de Joop de Reus Memorial Cup. Een prestatie waar Conny erg trots op is.
Furuc is erg belangrijk voor Conny. "Furuc is mijn meisje, mijn alles. Ik ben trots op alles dat we samen
mochten bereiken in de sport. Ze is mijn schaduw, waar ik ben, is Furuc. Ze voelt me altijd feilloos aan en
de band die ik met haar heb, is zo ontzettend sterk. Dat is zo mooi en bijzonder, daarnaast vind ik haar
een prachtige verschijning."
Ook hebben we Conny nog even gevraagd naar de betekenis van Furuc haar bijzondere naam.
"Blizzenda's Furuc Sharai, oftewel Eerlijk Prinsesje ... ze doet in alles haar naam eer aan."

Gezocht: Golden Oldies!
Heb jij één of meerdere witjes met stamboom in
de leeftijd van 12 jaar of ouder? Dan zijn we op
zoek naar jou! In de komende edities van de
RZWH Nieuwsflits willen we graag aandacht
besteden aan onze speciale oudjes. Vind jij het
leuk dat jouw Golden Oldie in de picture komt te
staan, meld je dan aan via redactie@rzwh.nl. De
redactie neemt vervolgens contact op om af te
stemmen wanneer het item kan worden
opgenomen in de RZWH Nieuwsflits.

Oproep beeldbank RZWH
Voor al onze communicatie-uitingen zijn we op
zoek naar mooie foto's van ZWH's van onze
leden, die we mogen gebruiken voor onze
website, nieuwsflits en Facebook. We zijn op zoek
naar veel diversiteit. Van jong tot oud, schoon tot
vies, lui tot actief en alles wat er tussenin zit.
Foto's die we vrij mogen gebruiken. Minimale
afmeting 1000 x 666 pixels. Wil jij foto's
beschikbaar stellen, stuur dan een mail naar
redactie@rzwh.nl. Alvast hartelijk dank!

Fokker aan het woord: Marieke Schott van kennel Alba Fibes
Voor deze eerste editie van 'Fokker aan het woord' heeft de redactie het woord gegeven aan Marieke
Schott van kennel Alba Fides. Vorig jaar heeft Marieke haar eerste nestje gefokt met haar teefje Fay.
Ben je opgegroeid met honden en indien geen Zwitserse Witte Herders, met welk ras?
Bij mijn geboorte hadden we al twee Labrador-kruisingen. In 1997 kwam ons eerste witje.
Hoe ben je uitgekomen bij de Zwitserse Witte Herder?
Ik was zeven jaar toen mijn ouders onze eerste Witte Herder pup kochten. Omdat ik zo vertrouwd was
met het ras, wilde ik er zelf graag één met stamboom om er meer mee te kunnen doen, zoals showen.
Wat is voor jou zo bijzonder aan dit ras?
Ik ken het ras al bijna mijn hele leven. Ze geven je terug wat jij ze geeft, ze werken veel op je emotie,
maar hebben daarnaast ook duidelijkheid nodig. Ik voel dat ik erg in balans ben met het ras en daardoor
vormen mijn honden en ik een goed team.
Welke vormen van vrijetijdsbesteding doe je/heb je gedaan met jouw witje(s)?
Bijna al mijn vrije tijd gaat naar mijn honden. We doen hele diverse dingen zoals
gehoorzaamheidstrainingen, hondenshows, frisbeeën, speuren, wandelen en fietsen.
Je hebt nu je eerste nestjes gefokt; hoe heb je de dracht, bevalling en de tijd tot uitvliegen
ervaren?
De eerste keer een pup voelen bewegen, voelde heel speciaal. Bij de bevalling had ik hulp van een
ervaren fokker, dit stelde enorm gerust omdat het toch best spannend is. Alles verliep heel natuurlijk en
relaxed, het voelde zo speciaal om mijn hond te ondersteunen tijdens de bevalling. Er zijn ook minder
leuke kanten; we hebben helaas een pupje moeten laten inslapen. Maar ook dit heb ik als leerzaam
ervaren, al is het de keerzijde van fokken. Het moeilijkste vond ik het om de meest geschikte baasjes te
vinden, maar door op mijn gevoel te vertrouwen, is ook dat prima gelukt.
Overweeg je in de toekomst nog eens een nestje te fokken?
Absoluut, zonder twijfel! Je leert er ontzettend veel van.
Hoe zie je jezelf met ons ras over tien jaar?
Zoals nu, maar dan met meer kennis en ervaring.

Nieuw: Evenementencommissie

Content en input gevraagd!

Er zijn nog geen shows en evenementen gepland
voor 2018. Na de ALV van 6 mei zal de
commissie zich hier weer volledig inzetten. De
showcommissie zal na de ALV een bredere taak
krijgen en als evenementencommissie verder
gaan. De bezetting zal uitgebreid worden, zodat
de taken en evenementen zoveel mogelijk
verdeeld kunnen worden. Het is de bedoeling de
evenementen meer door het land te verspreiden.
De commissie bestaat momenteel uit Alma Groot,
Suzan Scheepers, Cäthy Iding, Danny Oosterhuis
en Roxanne Kort.

Graag ontvangt de redactie van de nieuwsflits
RZWH content en input van haar leden voor de
nieuwsflits. Het moet een nieuwsflits worden voor
en door leden.
Heb je leuke nieuwtjes of weetjes te melden of
ideeën voor artikelen? Of heeft jouw Zwitserse
Witte Herder een bijzondere prestatie geleverd?
Of wil je als vaste waarde jouw steentje bijdragen
in het redactieteam? Laat het dan weten aan de
redactie via redactie@rzwh.nl. Alvast hartelijk
dank!

Nestverwachtingen RZWH
Kennel Van Suthwalda - Zuidwolde
Verwacht omstreeks 14 mei: stokhaar
Enjoy van Suthwalda x Lothians Future Dustin
Kennel Dutch White Creation - Eenigenburg
Verwacht omstreeks 20 mei: langstokhaar
Dutchwhitecreation Bounty Love x Marsmallow of the White Wolves Home

Kennel van 't Sarsven - Nederweert-Eind
Verwacht omstreeks 25 mei: langstokhaar
Luna-Esti van de Witte Herder x Olek Snow van 't Sarsven
Kennel Jonah's White Joy - Nieuw-Balinge
Verwacht omstreeks 30 mei: stokhaar en langstokhaar
Princess Yasmin Jonah's White Joy x Allegro of Shadasa
Zie ook de webpagina met nestverwachtingen.

Geboortemeldingen RZWH

Hondenshows t/m augustus 2018

Kennel The White Adonis - Opperdoes
Geboren 28 februari
Stok- en langstokhaar
2 reuen / 5 teven
Vivid Daydream Amelie x
Anonda Mabora's Lavy Brandon

10 mei:
Joe Kat Show, Arnhem, www.fhv-online.nl

Kennel Cookies Inc - Dordrecht
Geboren 12 maart
Langstokhaar
5 reuen / 3 teven
Ursa Unicus Taien x
Next King Neo aen den Noordendijck

20 en 21 mei:
Pinkstershow, Venray, www.pinkstershow.com
9 en 10 juni:
De Baronie, Tilburg, www.show-kcdebaronie.nl
23 en 24 juni:
Hanze- en IJsselshow, Zwolle, www.ijsselshow.nl
4 en 5 augustus:
De Brabant Cup en De Meierij Show, Uden

Zie ook de webpagina met geboorteberichten.
9 t/m 12 augustus:
World Dog Show, Amsterdam, www.wds2018.com

Hond en warmte: voorkom oververhitting!
De eerste warme dagen hebben we alweer gehad en met de zomer in het vooruitzicht zullen er nog veel
meer warme dagen volgen. Net als mensen reageren honden allemaal verschillend op warm weer. Waar
moet je op letten en wat kun je doen om te voorkomen dat je hond oververhit raakt?
Oververhitting
Houd goed in de gaten of je hond niet oververhit raakt als het buiten warm is. Honden kunnen hun warmte
alleen kwijt via hun voetzolen en door te hijgen. Begint je hond erg te hijgen, te kwijlen of wordt sloom,
dan kan het zijn dat je hond last heeft van de warmte. Als de lichaamstemperatuur te ver oploopt, kan de
hond in coma raken en sterven. Oude honden en honden met zeer korte neuzen lopen meer risico op
oververhitting; houd ze goed in de gaten en neem zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen. Je voorkomt
oververhitting door je hond niet in de directe zon te laten. Wandel of fiets niet met je hond op het heetst
van de dag, maar doe dit 's ochtends of 's avonds, en zorg voor voldoende koel vers water. Fiets
bovendien alleen met je hond als hij dit gewend is en houd de afstand beperkt. Houd er rekening mee dat
asfalt en zand heel warm kunnen worden; op gras loopt dan prettiger voor je hond.
Afkoelen
Houd je hond van zwemmen, laat hem dit dan doen. Houd er wel rekening mee dat je hond niet overal
welkom is. Zorg voor een handdoek waar de hond op kan liggen, een parasol of paraplu voor schaduw en
vers water.
Kortere wandeling
Rem je hond op tijd af als hij wil rennen of spelen. Teveel activiteit kan ook leiden tot problemen.
Symptomen hiervan zijn sloomheid en braken. De hond kan hieraan ernstige gezondheidsproblemen
overhouden of zelfs doodgaan.
Hond in de auto
In de auto kan de temperatuur flink oplopen. Vermijd ritjes met de auto of koop een mat die de hond helpt
om koel te blijven. Laat de hond nooit alleen achter in de auto, ook niet met het raam open of in de
schaduw. Ook met het raam open kan de temperatuur in de auto snel stijgen.
Bron:
- Artikel 'Warm weer en je hond', Raad van Beheer, www.houdenvanhonden.nl.
Ook interessant:
- Blog 'Hond, sport en warmte: Voorkom oververhitting!' door Rosine Verkleij, www.rundog.nl.
- Artikel 'Warm weer is gevaarlijk voor honden' op www.doggo.nl.

Fokkersoverleg 8 april 2018

Fokkeuring 11 maart 2018

Op een zonnige zondag in april heeft er een
fokkersoverleg RZWH plaatsgevonden met 15
fokkers en dekreuhouders. Er werd gesproken
over de stand van zaken vulling database Zoo
Easy, gewenste gezondheidsinventarisatie ZWH,
verplicht stellen shows voor fokhonden en wensen
ten aanzien van activiteiten en samenstelling
activiteitencommissie. Deze punten zijn ook
geagendeerd op de agenda van de ALV van 6
mei.

Op zondag 11 maart zijn vijf Zwitserse Witte
Herders, waarvan één reu en vier teven,
goedgekeurd voor de fok door keurmeesters
mevrouw A.M. Beenen-Sluyters en mevrouw R.
Chiodi-Walraven. Meer informatie en foto's zijn te
vinden op de RZWH-website. Op de website zijn
ook de uitslagen te vinden van alle
fokgeschiktheidskeuringen die gehouden zijn
sinds de oprichting van de RZWH.

Aankeuring Zwitserse Witte Herder

Gezondheidsinventarisatie ZWH

Op 28 januari jl. was de eerste aankeuring sinds
2008 van outcross van Zwitserse Witte Herders
met niet bij de FCI geregistreerde witte
herdershonden. De acht gekeurde honden, vier
reuen en vier teven, kunnen volgens de
keurmeesters een wezenlijke bijdrage leveren aan
de Nederlandse populatie. Een nieuw succes in
het kader van Fairfok. In RAADAR van de Raad
van Beheer, jaargang 6, nummer 4, staat een
uitgebreid verslag op pagina 4.

Het bestuur is voornemens op voordracht van de
fokcommissie een gezondheidsinventarisatie
onder Zwitserse Witte Herders uit te voeren door
Genetic Counseling Services. Dit
onderzoeksbureau is gespecialiseerd in
diergeneeskundig onderzoek en heeft al
meerdere gezondheidsinventarisaties uitgevoerd
onder rashonden. Tijdens de ALV op 6 mei wordt
hier verder over gesproken. Meer informatie is
alvast te lezen via deze link.

Agenda clubactiviteiten
Zondag 06 mei 2018
Algemene Ledenvergadering bij KC Arnhem, Drielsedijk 15 A, 6841 HG Arnhem.
Zondag 01 juli 2018
Fokgeschiktheidskeuring bij Hondenschool Dedemsvaart, Ommerkanaal 17, 7701 RC Dedemsvaart.
Zondag 11 november 2018
Fokgeschiktheidskeuring in Heerhugowaard. Exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
De volgende activiteiten worden binnenkort gepubliceerd op de RZWH-website: Voorjaarswandeling,
Kampioenschapclubmatch (KCM) en Najaarswandeling.

Fokgeschiktheidskeuring 1 juli

Interessepeiling activiteiten RZWH

Zondag 1 juli vindt de eerstvolgende
fokgeschiktheidskeuring plaats bij Hondenschool
Dedemsvaart. Wil jij jouw hond aan laten keuren
voor de fok? Er is nog plaats voor enkele
aanmeldingen. Wacht niet te lang met inschrijven,
want vol = vol! De keurmeesters zijn mevrouw C.
van der Sijs en de heer J. Ebels. Klik hier voor
meer informatie en aanmelding.

De RZWH wil een brede club zijn voor en door
leden. Om dat te bewerkstelligen heeft de club
input nodig van haar leden. Om te beginnen zijn
ideeën omtrent te organiseren evenementen en
activiteiten van harte welkom. Welke activiteiten
en evenementen zien jullie graag georganiseerd?
Via deze peiling kun je je interesse kenbaar
maken. Heb je aanvullingen of andere suggesties,
vul die dan in bij 'Anders'. Alvast hartelijk dank!

Een volgende fokgeschiktheidskeuring is gepland
op 11 november 2018 in Heerhugowaard.

